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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju (2007/2148(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju (COM(2007)0273) 
(„ceturtais ziņojums”),

– ņemot vērā Eiropas Kopienas līguma 158. un 159. pantu,

– ņemot vērā Teritoriālo programmu, Leipcigas hartu par Eiropas pilsētu ilgtspējīgu 
attīstību un projektu Teritoriālās programmas īstenošanas rīcības plānam,

– ņemot vērā Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) pētījumu 
„Teritorijas nākotne un Eiropas teritoriālās attīstības scenāriji” un Eiropas Parlamenta 
pētījumu „Reģionālās atšķirības un kohēzija: kādai jābūt nākotnes stratēģijai?”,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (COTER-IV-011) un Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas atzinumu (ECO/209) par ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo 
kohēziju,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu un 112. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas 
atzinumu (A6-0000/2007),

A. tā kā ievērojamās reģionālās atšķirības, kuras vēl vairāk palielinājusi nesenā Eiropas 
Savienības paplašināšanās, radījušas nepieciešamību pēc visaptverošas Eiropas kohēzijas 
politikas;

B. tā kā ir vērojama saikne starp eiroskepticisma pieaugumu un teritoriālo atšķirību 
palielināšanos, tādējādi atklājot vajadzību pēc ekonomiskas, sociālas un teritoriālas 
kohēzijas, lai izveidotu pamatu tādai Eiropas Savienības leģitimitāti, kura izpaužas 
attiecīgajās teritorijās pamanāmas reģionālās politikas veidā;

C. tā kā jāņem vērā kohēzijas politikas pievienotā vērtība, it īpaši saistībā ar izaugsmes un 
nodarbinātības veicināšanu mazāk attīstītajos reģionos, kā arī tās ieguldījums 
administratīvās spējas pastiprināšanā un pārvaldības decentralizācijā; tā kā šajā saistībā 
jānoraida jebkādi centieni renacionalizēt šo politiku;

D. tā kā jaunais Iestāžu līgums, ko 2007. gada 18. oktobrī apstiprināja dalībvalstu vadītāji, 
teritoriālo kohēziju izvirza par vienu no Eiropas Savienības pamatmērķiem;

E. tā kā kohēzijas politikai atvēlētie budžeta līdzekļi nav pietiekami, lai risinātu nākotnes 
teritoriālās problēmas, tādas kā demogrāfiskās izmaiņas, pilsētu koncentrācija, migrācijas 
plūsmas, pielāgošanās globalizācijai, klimata pārmaiņas un energoapgāde;

Kontrastējošie kohēzijas rezultāti 27 valstu Eiropas Savienībā
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1. atzinīgi vērtē šo ziņojumu, kas ir detalizētāks nekā iepriekšējie, ietver dažādus rādītājus 
un sniedz noderīgus salīdzinošus datus par citām valstīm, tādām kā ASV, Japāna, Ķīna un 
Indija;

2. tomēr pauž nožēlu par krustenisko datu trūkumu, jo šāda analīze ļautu labāk novērtēt 
izaugsmes un konverģences ilgtspējību; šajā saistībā prasa izmantot labākus statistiskas 
instrumentus, kas ļautu pareizāk noteikt kohēzijas pakāpi attiecīgajās teritorijās, un šajā 
nolūkā uzskata par nepieciešamu pastiprināt ESPON veiktspēju;

3. atzinīgi vērtē ievērojamo izlīdzināšanas efektu un iespaidīgo izaugsmes līmeni bijušajās 
kohēzijas valstīs — Grieķijā, Spānijā, Portugālē un Īrijā — laikposmā no 2000. līdz 
2006. gadam;

4. atzinīgi vērtē augsto izaugsmes līmeni jaunajās dalībvalstīs, tomēr konstatē, ka to 
ekonomisko konverģenci var sagaidīt tikai vidējā termiņā vai ilgtermiņā;

5. pauž bažas par to, ka konverģence starp dalībvalstīm var slēpt atšķirību padziļināšanos 
starp reģioniem, ka šī atšķirību palielināšanās gan starp reģioniem, gan to iekšienē 
izpaužas vairākās jomās, tādās kā nodarbinātība, ražīgums, ienākumi, izglītības līmenis 
un inovāciju spēja;

6. uzsver, ka reģionu konkurētspēja ir ļoti atkarīga no ražīguma un darbaspēka kvalifikācijas 
līmeņa, kas nepārprotami vairāk atšķiras starp reģioniem nekā starp dalībvalstīm; 

7. šajā saistībā konstatē, ka atsevišķos ekonomiski attīstītos reģionos sāk uzkrāties vairākas 
ekonomikas problēmas: zems izaugsmes līmenis, ražīguma un nodarbinātības 
pazemināšanās un iedzīvotāju novecošana;

8. konstatē, ka pat, ja augstais izaugsmes līmenis Īrijā ļāva sasniegt pilnīgu nodarbinātību un 
Eiropas Savienībā otro augstāko IKP rādītāju, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, piektdaļai 
iedzīvotāju draud nabadzība, kas rada bažas par attīstības ilgtspējību un nodarbinātības 
kvalitāti;

9. uzsver vājo konverģenci izglītības līmeņa ziņā un reālo plaisu izglītības jomā starp 
Eiropas Savienību un ASV, kurās 29% no personām 25–64 gadu vecumā ir universitātes 
diploms salīdzinājumā ar 16% Eiropas Savienībā; atzīmē, ka sieviešu īpatsvars, kurām ir 
augstākās izglītības diploms, palielinās straujāk nekā attiecīgo vīriešu īpatsvars;

10. uzsver polarizācijas efektu galvaspilsētu reģionos — parādību, kas ir īpaši izteikta 
jaunajās dalībvalstīs —, kuri nodrošina vidēji 32% no savas valsts IKP, lai gan to 
iedzīvotāji veido tikai 22% no valsts iedzīvotāju kopskaita; atzīmē, ka šī polarizācija 
vienlaicīgi rada arī lielas bezdarba līmeņa atšķirības pilsētu centros;

11. konstatē, ka šī paātrinātā urbanizācija rada demogrāfiskā, ekonomikas, sociālā un vides 
līdzsvara traucējumus ierobežotā telpā un veicina priekšpilsētu veidošanos un iedzīvotāju 
aizplūšanu no lauku rajoniem;

12. uzsver reģionālās atšķirības attiecībā uz pieejamību un saikni starp centru un perifēriju, 
kuras izraisa ieguldījumu trūkums transporta nozarē, kā arī tas, ka nav potenciālo
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satiksmes veidu diversifikācijas;

Reģionālā politika un Lisabonas stratēģija

13. uzsver ievērojamās atšķirības apropriācijās, kas ieguldītas pētniecībā un izstrādē, un 
konstatē būtiski atšķirīgo līmeni dažādos reģionos inovāciju jomā, kurš ceturtajā 
ziņojumā novērtēts, izmantojot reģionālo darbības rezultātu rādītāju šajā jomā;

14. atbalsta Komisijas viedokli par kohēzijas politikas sviras efektu attiecībā uz Lisabonas 
stratēģiju, sabiedriskos ieguldījumus novirzot tiem projektiem, kas veicina dinamiskas 
ekonomiskās struktūras izveidi un inovācijas;

15. atzīmē, ka saskaņā ar apropriāciju piešķiršanas sistēmu laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam inovāciju jomai tiks novirzīti 64% no konverģences līdzekļiem un 80% no 
konkurētspējas līdzekļiem, t.i., par EUR 55 miljardiem vairāk nekā iepriekšējā 
laikposmā;

16. prasa paplašināt Lisabonas stratēģijas darbības jomu, lai tajā ietvertu teritoriālo 
dimensiju, tādējādi ļaujot ņemt vērā reģionu īpatnības un vienlaicīgi vecinot transeiropas 
sinerģiju un novatorisku darbību grupējumu izveidi;

17. prasa Komisijai novērtēt līdzekļu piešķiršanas sistēmu un tās ietekmi uz reģionālo 
atšķirību attīstību un pārbaudīt, vai prioritāšu noteikšanā šī sistēma neveicina pārāk 
centralizētu pieeju („no augšas un leju”);

Teritoriālā kohēzija: atbalsts integrētai pieejai

18. atgādina, ka kohēzijas politikai ir pašai savs mērķis — teritoriālā kohēzija —, kas ir 
tālejošāks nekā Lisabonas stratēģija un kas nevar dot priekšroku jau attīstītiem reģioniem, 
kā to paredzētu strikta apropriāciju piešķiršanas kārtība;

19. šajā saistībā uzsver nozīmi, kāda ir partnerattiecībām un patiesai vairāklīmeņu 
pārvaldībai, kas reģionālās attīstības mērķu noteikšanā un īstenošanā iesaistītu visus —
vietējo, valsts un Kopienas — līmeņus (pieeja „no apakšas un augšu”);

20. ierosina prioritāti piešķirt tām politikas jomām, kuras atbalsta teritoriju patiesu 
policentrisku attīstību, lai spiedienu uz galvaspilsētām un veicinātu sekundāru centru 
rašanos;

21. iesaka izveidot ciešāku saikni starp pilsētu un lauku problēmjautājumiem; šajā saistībā 
apšauba to, vai ir lietderīgi kohēzijai un lauku attīstībai izmantot katrai savu pieeju ar 
ELFLA palīdzību; atzinīgi vērtē to, ka ar brīvprātīgās modulācijas palīdzību iespējams 
palielināt lauku attīstībai paredzētos līdzekļus;

22. brīdina par politikas jomu sektorizācijas risku un mudina izstrādāt integrētu pieeju, 
identificējot, kāda veida sinerģija būtu iespējama starp svarīgākajām nozarēm, tādām kā 
transports, lauksaimniecība, vide un enerģija;

23. prasa, lai Teritoriālās programmas un Leipcigas hartas mērķi tiktu īstenoti, pieņemot 
rīcības plānu un veicot konkrētus pasākumus, lai teritoriālo dimensiju labāk integrētu 
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visās sabiedriskajās, Kopienas un valsts politikas jomās;

24. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Zaļo grāmatu teritoriālās kohēzijas jomā, kuru 
plānots izstrādāt līdz 2008. gada vidum, un prasa tajā ietvert konkrētas norādes attiecībā 
uz integrētās pieejas īstenošanu;

25. šajā saistībā atzīmē, cik lietderīga reģionālās politikas turpmākās attīstības jautājumā būtu 
sadarbība starp Parlamentu, to pārstāvot Reģionālās attīstības komitejai, un Reģionu 
komiteju;

Jaunie teritoriālie uzdevumi un Eiropas Savienības budžets

26. uzskata, ka Eiropas Savienībai nākotnē būs jārisina jauni uzdevumi ar būtisku teritoriālo 
ietekmi, piemēram, iedzīvotāju novecošana, pilsētu koncentrācija, migrācijas plūsmas, 
enerģijas un klimata jautājumi un pielāgošanos pārmaiņām, kas saistītas ar globalizāciju;

27. uzskata, ka demogrāfiskajiem procesiem var būt nozīmīga teritoriāla ietekme, piemēram, 
iedzīvotāju aizplūšana no atsevišķiem apgabaliem un to koncentrēšanās pilsētās, vai arī 
dzīvojamo rajonu ekonomikas attīstība atsevišķos reģionos, kas paredz īstenot centienus, 
lai saglabātu vispārējas ekonomiskās intereses pakalpojumu sniegšanu;

28. konstatē, ka klimata pārmaiņām būs dažādas sekas, kuru risināšanai Eiropā būs 
nepieciešama katram reģionam atšķirīga pieeja;

29. atgādina arī to, cik svarīgi ir pieņemt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (COM(2005)0108), kurš būs 
labāk pielāgots, lai reaģētu uz dabas katastrofām, kam bieži vien ir postošas sekas 
atsevišķos reģionos to ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ;

30. uzskata, ka energoapgādes un enerģijas cenu pieauguma jautājumi var būtiski ietekmēt 
teritoriju attīstību, it īpaši Austrumeiropas valstu reģionos to ievērojamās enerģētiskās 
atkarības dēļ, kā arī lauku un visattālākajos reģionos, jo tie ir atkarīgi no transporta 
nozares, kas savukārt jutīgi reaģē uz enerģijas izmaksām;

31. uzskata, ka atbilstīga reakcija uz šiem jaunajiem uzdevumiem ir struktūrpolitikas 
saglabāšana pēc 2013. gada un ka tā Eiropas Savienībā ir jāpiemēro diferencēti;

32. uzskata, ka šīs politikas finansēšanai nepietiks ar 0,35% no Eiropas Savienības IKP; prasa, 
lai finanšu plāna pārskatīšanas procesā tiktu paredzēti budžeta līdzekļi, kas nepieciešami 
visu Eiropas Savienības teritoriālo uzdevumu risināšanai;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

Kohēzija, kuras mērķis ir ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšana starp Eiropas 
reģioniem, ir viens no Eiropas Savienības pamatuzdevumiem.

Ir pagājuši jau vairāk nekā 20 gadi kopš reģionālā politika palīdz nodrošināt harmonisku un 
ilgtspējīgu visas Eiropas teritorijas attīstību. Vairāk nekā 20 gadus tiek īstenotas programmas 
un strukturāli pielāgojumi, lai tuvinātu joprojām atšķirīgos reģionus un uzlabotu Eiropas 
iedzīvotāju dzīves apstākļus. 

Pēc pēdējās paplašināšanās, kuras rezultātā ievērojami mainījās ES teritoriālā dimensija, ir ļoti 
svarīgi no jauna aktualizēt teritoriālās kohēzijas mērķi, lai varētu sekmīgi īstenot integrāciju 
un risināt nozīmes krīzi, ar ko pašlaik saskaras visa Eiropa, un panākt, lai iedzīvotāji pieņemtu 
šo Eiropas projektu.

Tāpēc Parlaments pozitīvi vērtē šo pirmo ziņojumu par kohēziju kopš 2004. un 2007. gada 
paplašināšanās.

PROVIZORISKS PĀRSKATS PAR KONVERĢENCES STĀVOKLI ES-27

Saskaņā ar ceturtā ziņojuma datiem laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam bija vērojami 
zināmi panākumi attiecībā uz konverģenci dalībvalstu līmenī. Grieķijā, Spānijā, Īrijā un 
Portugālē, kas bija galvenajās ieguvējas no kohēzijas politikas, tika reģistrēts iespaidīgs 
izaugsmes līmenis.

Kopš 2000. gada vislielākā izaugsme novērota valstīs, kur IKP uz vienu iedzīvotāju 
pirktspējas ziņā bija viszemākais, piemēram, Grieķijā un Portugālē, kur laikposmā no 
2000. līdz 2006. gadam izaugsme bija attiecīgi 2,8% un 2% no IKP. Turklāt to reģionu skaits, 
kuros IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75% no attiecīgā ES vidējā rādītāja, samazinājās 
no 78 līdz 70.

Tomēr, ņemot vērā ļoti zemo sākotnējo IKP uz vienu iedzīvotāju un neraugoties uz straujo 
izaugsmi, jaunajās dalībvalstīs ir vairāk problēmu nekā vecajās dalībvalstīs. Pieņemot, ka 
turpmākā izaugsme sagalabāsies pašreizējā līmenī, šķiet, Polijai, kā arī Bulgārijai un 
Rumānijai būs vajadzīgi vairāk nekā 15 gadi, lai sasniegtu tādu IKP uz vienu iedzīvotāju, kas 
ir 75% no attiecīgā ES-27 vidējā rādītāja.

Ja tuvināšanās starp dalībvalstīm pēdējo gadu laikā ir acīmredzami progresējusi, tad attīstības 
atšķirības dalībvalstu iekšienē ir padziļinājušās. Reģionālo un apakšreģionālo atšķirību 
padziļināšanās ir vērojama vairākos aspektos — nodarbinātības, ražīguma, ienākumu, 
izglītības līmeņa un inovāciju spējas ziņā.

Pat dažos no visattīstītākajiem reģioniem ir vērojama ļoti zema vai pat negatīva ekonomiskā
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izaugsme. Laikposmā no 1995. līdz 2004. gadam ražīgums samazinājās 29 reģionos Itālijā, 
Francijā, Spānijā un Vācijā, nodarbinātība samazinājās 16 reģionos, galvenokārt Vācijas 
austrumu daļā, Francijas ziemeļaustrumos un Anglijas ziemeļos. Šiem reģioniem būs
jāpielāgojas pasaules tirdzniecības radītājam spiedienam, attīstot inovāciju un augsto 
tehnoloģiju ekonomiku.

Bieži vien šiem reģioniem raksturīgas arī demogrāfiskās izmaiņas un jo īpaši iedzīvotāju 
novecošana. Iedzīvotāju skaita samazināšanās ekonomiskās problēmas saasina vēl vairāk, jo 
samazinās reģionālā pirktspēja un, kas jo būtiskāk, šos reģionus pamet kvalificēts darbaspēks. 
Kohēzijas politikai jārod risinājums šai svarīgajai problēmai, lai saglabātu demogrāfisko un 
teritoriālo līdzsvaru ES.

Ziņojumā ir veikts interesants salīdzinājums ar galvenajiem konkurentiem visā pasaulē. Šķiet, 
ka reģionālās atšķirības, kas aprēķinātas kā IKP uz vienu iedzīvotāju, ES-27 ir izteiktākas 
nekā ASV vai Japānā: visās ASV pavalstīs un 40 no 47 Japānas reģioniem IKP uz vienu 
iedzīvotāju ir lielāks par attiecīgo vidējo rādītāju ES. Tas daļēji ir izskaidrojams ar ES 
teritoriālo specifiku, jo ES ierobežotā teritorijā ir liela ģeogrāfiskā un kultūras daudzveidība, 
kā arī tai ir vēsturiska īpatnība, kas saistīta ar kontinenta sadalīšanu divu pasaules karu 
rezultātā.
Savukārt Ķīnā IKP uz vienu iedzīvotāju tikko sasniedz 1/5 no attiecīgā Kopienas vidējā 
rādītāja un Indijā — attiecīgi 1/8.

2007.–2013. GADA LĪDZEKĻU NOVIRZĪŠANA LISABONAS STRATĒĢIJAI

2007. gada 1. janvārī jau 27 valstu paplašinātajā Eiropā oficiāli stājās spēkā struktūrfondu 
2007.–2013. gada finanšu plāns. Pat ja piešķirto budžeta līdzekļu apjoms joprojām ir 
ievērojams (EUR 308 miljardi visai Eiropas Savienībai), jaunajām dalībvalstīm ir 
nepieciešami nozīmīgi ieguldījumi, kā dēļ vecajām dalībvalstīm jāpārskata savas 
finansēšanas prioritātes, paredzot tām mazākus budžeta līdzekļus.

Bez integrācijas mērķiem 2007.–2013. gada finanšu plānā ir ietverts inovāciju un 
konkurētspējas politikas veicināšanas mērķis, jo Eiropas Savienība ir izteikusi vēlmi atvēlēt 
3% no IKP pētniecībai un izstrādei, tādējādi sasniedzot lielvalstu (ASV un Japānas) līmeni
šajā jomā.

Ceturtajā kohēzijas ziņojumā norādīts, ka ir milzīgas atšķirības pētniecībā un izstrādē 
ieguldīto līdzekļu ziņā: tikai 27 reģioni pārsniedz Barselonas mērķi, proti, vairāk nekā 3% no 
IKP izlietot pētniecībai un izstrādei, toties vairāk nekā 100 reģionos izdevumi pētniecībai un 
izstrādei nesasniedz pat 1%. Jāatzīmē, ka pētniecības un izstrādes darbības galvenokārt 
koncentrētas galvaspilsētās, tomēr labie izpildes rādītāji dažos reģionos bez lielas 
aglomerācijas pierāda, ka lieli ieguldījumi un augsta nodarbinātība pētniecībā un izstrādē ne 
vienmēr ir saistīti ar būtisku iedzīvotāju koncentrāciju pilsētās.

Saistībā ar pārskatīto Lisabonas stratēģiju tika noteikta mērķfinansēšanas sistēma, lai piešķirtu 
apropriācijas ar šo pasākumu saistītiem izdevumiem.
Pamatojoties uz jau saņemtajām darbības programmām, ziņojumā norādīts, ka ieguldījumiem, 
kas saistīti ar Lisabonas stratēģiju, tiks piešķirti vidēji 64% no konverģences mērķa 
sasniegšanai paredzētajiem līdzekļiem un 80% no konkurētspējai paredzētajiem līdzekļiem, 
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kopsummā veidojot apmēram EUR 210 miljardus jeb par EUR 55 miljardiem vairāk nekā 
iepriekšējā laikposmā.

Nav šaubu, ka kohēzijas politikai ir patiess sviras efekts uz konkrētas zonas konkurētspēju un 
izaugsmi, it īpaši, attīstot sabiedriskā un privātā sektora partnerību un teritoriālo sinerģiju 
nodarbinātībai, inovācijām un pētniecībai, kur MVU var viegli sadarboties ar universitātēm un 
vietējām attīstības struktūrām.

Tomēr, ja kohēzijas politikai saistībā ar Lisabonas stratēģiju ir jāsniedz ieguldījums inovāciju 
un pētniecības finansēšanā, ir nepieciešama elastīga līdzekļu piešķiršanas pieeja, lai 
nodrošinātu līdzsvarotu teritoriju attīstību. Jo kohēzijas politikas uzskatīšana par Lisabonas
stratēģijas finanšu instrumentu neļautu sasniegt ne kohēzijas politikas, ne Lisabonas 
stratēģijas mērķus. Kohēzijas politiku nevar uzskatīt par vienkāršu līdzekli citu sektorpolitikas 
jomu mērķu sasniegšanai, tā ir Kopienas politika ar augstu Eiropas pievienoto vērtību, kuras 
esamībai ir savs iemesls — kohēzija.

Vidusposma pārskatīšanā konstatēto vājo rezultātu dēļ un arī tāpēc, ka kohēzijas politiku 
būtiski ierobežo 27 dalībvalstīm paredzētais ES budžets, tās galvenais mērķis nav panākt, lai 
ES būtu viskonkurētspējīgākā uz zināšanām balstītā ekonomika pasaulē.

Tas ir viens no iemesliem, kādēļ struktūrpolitikai perspektīvā nevajadzētu būt sadrumstalotai
pēc temata, bet gan kopā ar citām Eiropas Savienības politikas jomām un dalībvalstu 
īstenotajām sabiedriskās politikas jomām būtu jāiekļaujas vienā integrētā pieejā.

Teritoriālās programmas un Leipcigas hartas pieņemšana ministru sanāksmē Leipcigā 
2007. gada 24. un 25. maijā ir nozīmīgs solis, lai sekmētu šo integrēto pieeju. To mērķus
vēlams īstenot, pieņemot konkrētu rīcības plānu teritoriālās dimensijas labākai integrēšanai
visās sabiedriskās, Kopienas un dalībvalstu politikas jomās.

SAGLABĀT TERITORIĀLĀS KOHĒZIJAS KURSU

Kohēzijas politikai ir jākoncentrējas uz teritoriālās kohēzijas pamatmērķi, nevis uz reģioniem 
ar vislielāko ražīguma un nodarbinātības pieauguma potenciālu (kā to paredz stingra
apropriāciju piešķiršanas kārtība), tādējādi riskējot atstāt novārtā reģionus, kuros pieauguma 
potenciāls ir neliels, bet kuri tomēr neatbilst konverģences mērķa kritērijiem.

Ceturtajā ziņojumā aprakstīts teritoriālās kohēzijas stāvoklis ES-27 un konstatēta būtiska 
ekonomiskās aktivitātes koncentrācija galvaspilsētās. 2004. gadā galvaspilsētu reģioni 
nodrošināja vidēji 32%no savas valsts IKP, kaut gan to iedzīvotāji veidoja vidēji tikai 22% no 
attiecīgās valsts iedzīvotāju kopskaita. Šī parādība visizteiktākā un visvairāk attīsta ir jaunajās 
dalībvalstīs.

Ziņojumā analizēta teritoriālā attīstība vietējā mērogā, kur paātrinātā urbanizācija izjauc 
demogrāfisko līdzsvaru, un tai ir raksturīga priekšpilsētu veidošanās Eiropas pilsētās un 
iedzīvotāju aizplūšana no lauku rajoniem. Ja netiks mainīta sabiedriskā politika, šīs teritoriālās 
atšķirības nākotnē palielināsies vēl vairāk.
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Šajā saistībā īsti vietā ir ORATE pētījums „Teritorijas nākotne”1.
Tas ļauj salīdzināt divus ilgtermiņa teritoriālās attīstības scenārijus.
Viens no scenārijiem ir orientēts tikai uz konkurētspēju, un tā mērķis ir veicināt lielāku 
ekonomikas izaugsmi un jaunu tehnoloģiju parādīšanos, bet tas būtu saistīts ar lielākām vides 
un sociālajām izmaksām, kas ilgtermiņā, iespējams, novestu pie ekonomiskās un sociālās 
darbības efektivitātes rādītāju pazemināšanās.

Turpretim otrs scenārijs ir orientēts uz kohēziju, un tā pamatā ir izkliedētāks modelis attiecībā 
uz galvaspilsētu zonu pievilcības un polarizācijas potenciālu. Vairākas integrācijas zonas ar 
labiem rezultatīvajiem rādītājiem var parādīties gan Eiropas pašā centrā, gan arī vairāk vai 
mazāk nomaļās zonās.
Šis policentriskās attīstības modelis salīdzinājumā ar pirmo scenāriju ir saistīts ar vājāku
ekonomisko izaugsmi, toties tam ir veiksmīgāks ģeogrāfiskais plānojums, tādējādi izvairoties 
no iedzīvotāju konfliktu un sociālā un vides spiediena polarizācijas ierobežotā teritorijā.

Tāpēc ir svarīgi vēl efektīvāk novirzīt izdevumus tiem projektiem, kas veicina visu teritoriju 
pievilcību. Nedrīkst aizmirst to, ka daudzveidība ir būtiska Eiropas priekšrocība 
konkurētspējas jomā.

To nedrīkst aizmirst, plānojot līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, kurā tiek ņemtas vērā 
pienācīgi identificētas teritoriālās vajadzības. Tāpēc Eiropas Savienības reģionālā politika ir 
jāīsteno ciešā partnerībā ar reģionālajiem dalībniekiem un saskaņā ar citām dalībvalstu un 
Kopienas politikas jomām. Šajā saistībā būtu jāpārbauda, vai Komisijas īstenotā sistēma —
Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes, dalībvalstu stratēģiskais pamatprincipu kopums un
darbības programmas — ir vislabākais veids, kā īstenot patiesu vairāklīmeņu pārvaldību un 
efektīvi identificēt teritoriālās vajadzības.

JAUNI TERITORIĀLI UZDEVUMI UN ES BUDŽETS

Ceturtajā ziņojumā konstatēts, ka reģionālās un starpreģionālās atšķirības ES ir izteiktākas
nekā ASV vai Japānā. Lai gan 12 jaunu dalībvalstu gandrīz vienlaicīgā pievienošanās radīja 
izmaiņas statistikas datos, teritoriālās problēmas, ar ko nākas saskarties, ir milzīgas gan
ekonomikas un tehnoloģiju attīstības, gan pieejamības, gan dzīves kvalitātes jomā.

Tam visam klāt nāk jauni uzdevumi, kuri vērsīsies plašumā turpmākajos gados: pilsētu 
koncentrācija, kas saistīta ar sastrēgumu un sociālās un kultūras integrācijas problēmu
pilsētās; demogrāfiskās izmaiņas, kas pirmām kārtām izpaužas kā iedzīvotāju novecošana; 
migrācijas plūsmas; globalizācijas turpināšanās un pieprasījuma pēc lauksaimniecības
produktiem palielināšanās; klimata pārmaiņas, kas izpaužas kā lielāks jutīgums pret dabas 
katastrofām atsevišķās zonās, un enerģijas cenu pieaugums.

Šie jaunie uzdevumi teritoriālajai attīstībai piešķir jaunu dimensiju, struktūrpolitiku padarot 
nepieciešamu arī pēc 2013. gada. Tāpēc ir svarīgi koncentrēties ne tikai uz jaunajām 
dalībvalstīm, jo šie uzdevumi ir ļoti būtiski arī ES-15 un tiem ir nepieciešama plašāka pieeja 
nekā Lisabonas stratēģijai.

                                               
1 „Teritorijas nākotne 2030. gadā. Eiropas teritoriālie scenāriji”, ESPON, 2006.
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Ceturtā ziņojuma secinājumi par kohēzijas politikas nākotnes uzdevumiem turklāt pierāda, ka 
līdzās IKP uz vienu iedzīvotāju noteikti ir jāizstrādā jauni rādītāji, kas labāk atspoguļotu reālo 
situāciju katrā reģionā un kohēzijas līmeni attiecīgajā teritorijā.

Ir svarīgi šos jaunos uzdevumus ietvert struktūrpolitikas jomās un piešķirt tiem vajadzīgos 
līdzekļus, jo teritoriālās kohēzijas līmenis arvien vairāk būs atkarīgs no to radītās teritoriālās 
ietekmes un no veida, kā šie uzdevumi tiks ņemti vērā sabiedriskajā politikā.

Interesanti atzīmēt pieaugošo uzmanību, ko tādas valstis kā Ķīna un Krievija pēdējā laikā 
izrāda ES kohēzijas politikai kā līdzeklim, ar kura palīdzību nodrošināt līdzsvarotu reģionālo 
attīstību.

Izdevumi kohēzijas politikai veido vienu trešdaļu no ES budžeta, un 2008. gadā tā kļūs par
budžeta izdevumu pirmo posteni.

Tomēr, neraugoties uz paplašināšanos un jauniem teritoriāliem uzdevumiem, attiecīgo 
līdzekļu apjoms salīdzinājumā ar ES IKP samazinās. Saskaņā ar Komisijas aprēķiniem 
kohēzijai paredzētie izdevumi 2013. gadā būs tikai 0,35% no IKP, kas atbilst līmenim 
90. gadu sākumā.

Ir zināms, ka kohēzijas politika ir pakļauta renacionalizācijas mēģinājumiem, attiecībā uz ko 
dažas dalībvalstis izrāda īpašu jutīgumu pirmām kārtām atkarībā no grāmatvedības pieejas 
Kopienas politikas jomām. Tomēr, kā tas parādīts ceturtajā ziņojumā par kohēziju, strukturālo 
programmu pievienotā vērtība nav mērāma tikai skaitļos.

ES budžeta stāvokļa novērtēšanā 2008.–2009. gadā kohēzijas politika pirmām kārtām ir 
jāanalizē pēc tās ieguldījuma Eiropas integrācijā, un to nedrīkst uztvert kā vienkāršu pārdales 
līdzekli, jo pretējā gadījumā pastāv liels risks, ka tiks apdraudēta Eiropas Savienības izveides 
procesu kopumā.

Šajā saistībā referents pauž gandarījumu par to, ka pagājušā gada maijā tika pieņemta 
Teritoriālā programma, kas ir nepieciešams ceļvedis teritoriālās kohēzijas kā politiskas 
prioritātes noteikšanai Padomes un katras ES prezidentūras līmenī.

SECINĀJUMI

Nākotnē, pirms un jo īpaši pēc 2013. gada, Eiropas Savienībā ir nepieciešama pastāvīga un 
dinamiska reģionālā politika:

- lai sasniegtu jauno dalībvalstu konverģenci un vienlaicīgi nodrošinātu teritoriālo 
līdzsvaru visā Eiropā;

- lai efektīvi papildinātu Lisabonas (un arī Gēteborgas) stratēģiju un vienlaicīgi
līdzsvarotu pārmērīgu „lisabonizāciju”, kas veicinātu jaunu atšķirību rašanos;

- lai atbalstītu sektorpolitikas virzienus, tomēr, pirmām kārtām nodrošinot integrētu pieeju 
Eiropas politikas jomām;
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- lai mudinātu eiropiešus atbalstīt Eiropas Savienības izveides procesu, kā arī izvairītos no 
krīzes situācijām un sniegtu ieguldījumu to novēršanā;

- lai mazinātu visnopietnākos strukturālos trūkumus Eiropas Savienībā (īpaši attālos
reģionos, salās, kalnu apvidos, tālo ziemeļu reģionos u.c.) un risinātu jaunos svarīgos
uzdevumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, energoresursiem un ilgtspējīgu attīstību, 
demogrāfiju, pilsētu attīstību u.c.;

- lai veicinātu vairāklīmeņu pārvaldību, sākot no Eiropas Savienības līdz pat reģionu 
līmenim, un attīstītu starpreģionālo, transnacionālo un pārrobežu sadarbību, kā arī 
teritoriālo kohēziju izvirzītu par prioritāru Kopienas mērķi.
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